
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TÂN HỒNG Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: 30/TB-UBND Tân Hồng, ngày 27 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục 
liên quan đến lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 
02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 
chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật hộ tịch.

Để thực hiện tốt các quy định hiện hành và nâng cao hiệu quả công tác cải 
cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3,4.

UBND xã Tân Hồng thông báo một số nội dung sau:
1. Công dân đến giao dịch giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực Tư

Pháp - Hộ tịch yêu cầu mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) để nhập 
thông tin cá nhân trên hệ thống dịch vụ công Hải Dương.

2. Các thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính công dân mang theo bản 
chính để công chức chuyên môn đối chiếu.

3. Các thủ tục chứng thực Di chúc, giấy ủy quyền, công dân phải có mặt để 
trực tiếp ký vào các văn bản trước mặt công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

4. Các thủ tục đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, công dân cung cấp đầy đủ 
giấy tờ để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Mọi chi tiết công dân liên hệ trực tiếp với công chức chuyên môn tại phòng 
một cửa UBND xã hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0973653228 để được hướng 
dẫn.

UBND xã Tân Hồng thông báo để toàn thể nhân dân được biết và thực hiện 
tốt thông báo này./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND;
- MTTQ, các ngành, đoàn thể;
- Đài truyền thanh;
- Lưu: Vp

CHỦ TỊCH

           Vũ Huy Cường
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